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AGENDA (ALGEMEEN)
13- 24 juni
14 en 15 juni
17 juni
23 juni
20-22 juni
28 juni
29 juni
30 juni/5 juli
12 juli

Inzameling kleding, schoeisel, textiel door OR
Wandeltweedaagse Opende
Schoolreis groep 1 en 2 naar Sanjes Fertier
Schoolreis groep 3 t/m 6 naar Dierenpark Wildlands in Emmen
Schoolkamp Schiermonnikoog groep 7 en 8
Studiedag team; leerlingen vrij
Rapporten mee
Oudercontactavonden
Schoolverlatersavond (musical en bbq)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Schoonmaakavond
Vorige week donderdag heeft onze school een extra schoonmaakbeurt gehad. Iedereen die
geholpen heeft, willen we hierbij nogmaals heel hartelijk bedanken!
Huwelijk juf Annemiek
Vrijdag 17 juni gaat juf Annemiek trouwen. De kinderen van groep 2 gaan ’s middags naar
het bruiloftsfeest in Leek. We feliciteren juf Annemiek en Arnout en wensen hen een hele
fijne dag!

NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Schoolreisje
Op vrijdag 17 juni a.s. gaan de kleuters op schoolreis. We gaan naar speelpark Sanjesfertier
in De Westereen. Sanjesfertier is een speeltuin, waar je zowel binnen als buiten kan spelen.
Informatie kunt u vinden op: www.sanjesfertier.nl
We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 13.00 uur weer terug.
Voor het eten en drinken wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven niets mee te
nemen. Het is verstandig om uw kind deze dag lekker gemakkelijke speelkleding te laten
dragen. Alle kinderen krijgen op school het blauwe school t- shirt aan, met Kompaslogo.
Wilt u aan ons doorgeven als uw kind wagenziek is, of een allergie of dieet heeft?
We gaan er een mooie dag van maken!
Kriebelbeestjes
Vorige week hebben we veel kleine beestjes gevonden rondom school. Dit was de start van
ons nieuwe thema. De komende weken werken we over de kleine beestjes die we in de tuin
tegen komen.

Zwemdiploma
Fardau heeft haar zwemdiploma B gehaald! Van harte gefeliciteerd en succes met de laatste
zwemlessen voor diploma C!
Afscheid juf Sanne
Morgen is de laatste stagedag van juf Sanne in groep 2. Juf Sanne bedankt voor je leuke
lessen en succes met het vervolg van je opleiding!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Schoolreisje
De uitnodiging is te lezen onderaan deze nieuwsbrief.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Bootcamp/looptraining
Morgen 16 juni is er tijdens de gymles de eerste bootcamp/looptraining voor de leerlingen
van groep 5/6. Deze wordt verzorgd, door de heer Klaas Struiving uit Surhuisterveen. De
training vindt buiten plaats, dus hou rekening met je kleding en schoeisel. Zorg voor
geschikte schoenen voor buiten, er wordt wellicht op asfalt getraind, dus propschoenen zijn
niet geschikt. Op 30 juni is de volgende les.

Schoolreis groep 3, 4, 5 en 6
Donderdag 23 juni is het zover, dan gaan we met de bus op
schoolreis naar Wildlands Adventure Zoo in Emmen.
We verwachten de kinderen op de normale tijd op school en
vertrekken dan even na 8.30 uur. We gaan ervan uit, dat we ca.
17.00 uur terug zijn.
We gaan in groepjes de dierentuin verkennen.
Voor iedereen is er patat o.i.d. en 1x drinken en een ijsje.
Wat moet je meenemen:
-extra eten en drinken.
-evt. fruit.
-evt. een boekje of spelletje voor onderweg.
Neem geen geld mee!!!!
Bij zonnig weer is het misschien handig om je thuis alvast in te smeren met
zonnebrandcrème.
Mochten er nog bijzonderheden zijn (wagenziekte o.i.d.), dan horen we dat graag van te
voren.
We hopen op mooi weer en een plezierig schoolreisje!
Juf Grietje
Juf Gerda

